
ANUNCIS DIVERSOS

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA

ANUNCI d’una licitació, per procediment negociat.

1.- Entitat contractant: Transports de Barcelona, S.A., NIF A08016081, carrer 60, número 21-23, sector A del
Polígon industrial Zona Franca, 08040-Barcelona, telèfon 93.2987000, fax 93.2987300. Número d’expedient:
E00206.

 

3.- Naturalesa i classificació: Subministraments. Procediment negociat.

 

4.- Lloc d’entrega: Barcelona.

 

5.- Naturalesa del subministrament: Adquisició de vehicles, en quatre lots diferents, d’unes quantitats
aproximades i que es definiran posteriorment als plecs de condicions de:

- Lot 1: 40 autobusos articulats híbrids dièsel.

- Lot 2: 18 autobusos estàndard de GNC.

- Lot 3: 10 autobusos estàndard híbrids dièsel.

- Lot 4: 10 autobusos de doble pis de 12m ó més, dièsel o dièsel híbrid per a la flota de bus turístic.

Els diferents vehicles oferts hauran de complir i garantir les especificacions del contractant d’operar a les línies
en servei a la ciutat de Barcelona.

Els licitadors podran presentar oferta per a un, diversos o tots els lots.

L’oferta corresponent a cada lot serà independent de les altres. L’empresa contractant podrà adjudicar la
licitació a un o diversos licitadors.

 

8.- Termini d’entrega: Abans del 31 de desembre del 2016.

 

10.- a) Data límit per a la presentació de les sol·licituds de participació: a les 10 hores del 28 de desembre de
2015.

b) Direcció: Hauran de entregar-se en sobre tancat i ser lliurades a la Unitat de Contractació TMB (Planta 5-N)
al domicili social del contractant. El sobre haurà d’indicar: LICITACIONS, Expedient E00206, Licitació:
“SUBMINISTRAMENT FLOTA BUS 2016-17” i el nom de l’empresa sol·licitant.

c) Idiomes: Les ofertes hauran de ser redactades indistintament en català o en castellà.

 

11.- Fiança definitiva: 5% de l’import total del subministrament adjudicat.

 

13.-Informació sobre la situació del contractista i condicions mínimes de caràcter econòmic i tècnic: La
sol·licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat de participar signada per persona
apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça i correu electrònic. A més s’adjuntarà a la
sol·licitud de participació la documentació especificada en el full informatiu, disponible al Perfil del Contractant
de TMB, al web www.tmb.cat .
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14.-Criteris de selecció: Els criteris de selecció seran els que es determinen al full informatiu disponible al Perfil
del Contractant de TMB, al web www.tmb.cat .

 

19.- Òrgan per al recurs i mediació: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

 

20.- Informació complementària:

Per a sol·licitar més informació de la licitació poden dirigir-se a:· Informació general: Enric Meler, Director
d’Aprovisionaments, Logística i Contractació. 93.2987114.

· Informació tècnica: Francesc González, Director de l’Àrea Tècnica de Bus, 93.2987001.

Les despeses ocasionades per la publicació d’aquest anunci seran a càrrec de l’empresa adjudicatària.

 

21.- Data de tramitació de l’anunci al DOUE: 2 de desembre de 2015

 

22.- Data de recepció de l’anunci al DOUE: 2 de desembre de 2015

 

Barcelona, 2 de desembre de 2015

 

Enric Meler Grau

Director del Servei d'Aprovisionaments, Logística i Contractació

 

(15.336.088)
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